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Lietuvos Vyriausybe Mūsų Tėvynę Keičia Meksika
ŠVENTOJO TĖVO ATSTOVAS 

APLEIDŽIA LIETUVA
Karo Skolos Neatkeliamos 

Šaukia Vokietija
MUSSOLINIUI NESINORI VIEŠAI 
ATSIPRAŠYTI ŠVENTĄJĮ SOSTĄ

LIETUVA BE POPIE
ŽIAUS ATSTOVO

PERAUKŠTOS KARO 
SKOLOS

BERLYNAS, birž. 6. — Ži
niomis iš Kauno, Lietuvos tau
tininkų vyriausybė pranešė 
Šventojo Tėvo atstovui (inter- 
nuncijui) Jo Ekscelencijai ar
kivyskupui Bartoloni, kad jis 
nepageidaujamas Lietuvoje. 
Užsienių ministeris parėdęs 
atstovui apleisti Lietuvi}.

Tokiu būdu nutraukiami Lie 
tuvos su Šventuoju Sostu sa
li t vkiai.

MUSSOLINIUI NESINORI 
ATSIPRAŠYTI ŠVENTO

JO SOSTO

ROMA, birž. 7. — Šventojo 
Sosto su Italijos vyriausybe 
pasitarimai nedaro pažangos, 
kadangi Italijos ministeris pi
rmininkas nenori formaliai a- 
tsiprašyti Šventojo Sosto už 
fašistų demonstracijas ir ki
tas reikštas paniekas Šventa
jam Sostui ir pačiam Bažny
čios Galvai, taipat už atliktas 
nuoskaudas katalikų įstaigoms 
ir organizacijoms.

Šventasis Sostas išsprendė 
neturėti jokių taikingi} pasi
tarimų su vyriausybe, kol pa
staroji nepareikšianti viešai 
apgailėjimo už nelemtuosius

ir neteisotus fašistų žygius.

BERLYNAS, birž. 7. — 
Vokietijos vyriausybė vakar 
paskelbė oficialį pasauliui pa
reiškimą, kad ant Vokietijos 
užkrauti karo atpildymai (ka
ro skolos) neatkeliami ir vo
kiečiai laukia kokio nors sau 
palengvinimo.

Pareiškime pažymima, jog 
Vokietija po karo mokėjusi, 
kiek tik išgalėjusi. Tai buvo 
daroma su didžiausia valsty
bei nuoskauda. Bet tolesniai 
tos karo skolų sunkenybės ne- 
atkelianti ir skelbianti pasau
liui, jog vokiečių tauta jau 
prislėgta tos naštos.

Reikalauja, kad ta našta bū
tų palengvinta. Palengvės ir 

:kitoms Europos valstybėms, 
į karia Vokietija nusikratys tos 
J sunkenybės.

AMERIKIEČIAI REMIA 
ŠVENTĄJĮ SOSTĄ

VATIKANO MIESTAS, bi- 
’rž. 6. — Kovoje su fašistų 
I vyriausybe Šventasis Tėvas 
'apturi daug sųjausmo žodžių 
iš Amerikos, kaip nuo vysku
pų, taip nuo pasaulinių kata
likų.

SKALDOSI ISPANIJOS 
SOCIALISTAI

MADRIDAS, birž. 7. — Ta
rp ispanų socialistų partijos 
vadų kilo rimti nesutikimai ir 
partijai gręsia suskilimas.

Tai įvyko dėl pažiūrų skir
tumo gaminant konstitucijai 
projektą, koks bus įduotas pi- 
rmąjain respublikos parlamen
tui.

40 ŽUVO, 30 SUŽEISTA 
KINIJOJ

KAIFENG, Kinija, birž. 6. 
— Vakarinėj Honan provin
cijos daly susikūlė traukiniai. 
40 žmonių žuvo ir virš 30 su
žeista.

MOZARTO PAGARBAI 
IŠKILMES

3NNA, birž. 7. — Čia
iškilmės pagerbti 

muziką kompozitorių 
tų minint jo 175 metų
o sukaktuves.
Imės tęsis ligi birželio

VON HINDENBURG PA
SIRAŠĖ įstatymus

BERLYNAS, birž. 6. — Vo
kietijos prezidentas von Hin- 
denburg pasirašė taip vadina
mos galutinos priemonės įsta
tymus, kuriais šaly įvedama 
griežta ekonomija ir padidi
nami valstybiniai mokesčiai, 
kad apsidrausti nepritekliaus 
ižde.

MUNICHAS, Bavarija, bi
rž. 7. — Čia gaisras sunaiki
no dailės rūmus. Žuvo daug 
senovės ir naujovinių paveik
slų.

BERLYNE ATIDAROMAS ŽUVUSIEMS PAMINKLAS

Čia atvaizduojamos paminklo atidarymo iškilmės. Paminklas yra žuvusių karo me 
tu dirižablių Zeppclinų įgulų atminčiai.

ŠVENTASIS TĖVAS PA
GERBĖ SUIMTĄ DAR

BUOTOJĄ

BUS PAGERBTAS ARKI
VYSKUPAS STRITCH

ATVYKO AMERIKON JO EKSC. 
VYSKUPASP.BŪČYS

GARBINGAM TĖVINAINIUI RYTUOSE 
SURUOŠTOS PAGERBIMO PUOTOS

l ELIZABETTT, N. J., birže-AVashingtone. Sekmadienyje, 
lio 6, 2 vai. ryto, — J. E. vys- birželio 7 d., laiko Mišias ir
kūpąs P. Būčys sveikas, at
vyko netikėtai penktadienyje 
birž. 5 d. Apylinkės lietuviai 
kunigai pasitiko brangų sve
čią. Vakare birželio 5 d. J. E. 

: vyskupas P. Būčys pasakė pa
mokslą Maspeth, N. Y. šeš
tadieny, birž. 6 d., daro vizi
tų Apaštaliniam Delegatui

dalyvauja priimtuvių pietuo
se Elizabetb,. N. J. Didysis 
pagerbimas J. E. vysk. Bučio 
Įvyks sekmadienio vakare New 
Yorke. Atsilankys su vizitą 
pas Hartfordo vyskupų J. E. 
J. Nilana, D. D., antradienyje, 
birž. 9 d.

Knn. J. Jakaitis.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ROMA, birž. 6. — Italijos 
vyriausybės parėdymu areš
tuotas Italų Katabkų Jauni
mo Sąjungos garbės preziden
tas C. Corsanego. Matyt, jis 
bus ištremtas Į bausminę sa
lą.

Šventasis Tėvas Pijus XI 
suimtą Corsanego apdovanojo 
Šv. Grigoriaus Didžiojo orde- 
nu.

CHICAGO JE

MOKSLO METŲ UŽBAI
GOS IŠKILMES

<.b, ■
Šv. Jurgio vidurinė mokyk

la Evanstone vakar turėjo 
mokslo metų užbaigą. Iškilmė
se dalyvavo ir Jo Eminencija 
Kardinolas Mundelein.

RASEINIŲ GIMNAZIJOJ 
PASIKORĖ MOKINYS

matėsi tik vien tyvuliuojantis 
laukuose vanduo. Gegužės 6 d. 
patvino ir upės, lyg per pot
vynį sniegui nušilus. “Š.”De Paul Universitetas Chi- , ..., . , Balandžio 21 d. pasikorėcagoj turės mokslo metų už- „...................... ,.

Civii Q-'A= 5^^ 1

perą Houste. Be kitko sis Um- ,. , . . ,, ... 1.. x , tėvas labai mušdavęs dėl pra-
versi e as pa<er i aauee mokymosi. Be to, ir pa-; jaut viršininkui Mirkosui. TV. 
arkivyskupe Stntch. Jo Auk- mo(. kba. 8kpiaTO>davi7, JaC. atvykęs Ajytaus apskr.
st«ai Malonybe, bus suteiktas M nebežinodamas kur‘ hrand-majoras kapit. PetruS-
Te.su, Doktorato garbes l„p- dėti, kevijSn8 Tar(lu L v Q

Šri M N AS. Komanda gerokai 
pažengusi pirmyn, vadovau-

DU BUVUSIU ADVOKATU 
ĮŠVENTINTA KUNIGAIS

NIAGARA, N. Y. — Du pa
saulio karo veteranu, abu ad-į 
vokatu, kuriedu po karo įkūrė 
bendrą ofisą, paskiau sutarė 
pamesti pasaulinį gyvenimą, 
anądien įšventinta kunigais.

Vienas jųdviejų yra kun. J. 
F. Kelly iš Archbald, Pa. Jį 
kunigu įšventino Buffalo vy-

PRADĖTAS TILTO 
STATYMAS

Cbicagoj pradėtas brangaus 
tiltp statymas per Chicago li
pę. Tiltas atsieis apie 10 mi- 
lionų dolerių. Juomi bus su
jungtas Lincoln parkas su pie
tinių parkų bulvarais.

SAVININKAI GAVO 
‘INJUNCTION”

Apie 3,000 nekilnojamų sa
vasčių savininkų Cook apskri-

, _ . . tv apirubės teisme gavo “in-
skupas Turner fiv. Juozapo j junction „ i(,š apskrities iž-l 
katedroje, Buffalo, N. Y. Ki
tas — kun. R. J. White iš Co-
ncord, Mass. Jį įšventino Po
rt lando vyskupas Murray, Po- 
rtlande, Me.

ATSIVERTĘS ANGLIKO
NAS — KATALIKŲ 

KUNIGAS

snis.
Iškilmėse pirmininkaus šio

Universiteto prezklentas kun. karį s"kaudžiai' „„kentėti’
Dr. Corcoran. • ,

____________ į Šia liūdna proga visi turi
įsidėmėti, kad virvės kelias — 
nėra tikrasis kelias į mokslą.

“Ž. Pr.”

ir pasikoręs ant tos pačios vi
rvės, nuo kurios jam tekę ne

IR VĖL CAPONE

Tr vėl Capone vardas uži
ma angliškų laikraščių pirniuo 
sius puslapius.

i
Šiuokart pranešama, kad jis, 

federaliniam teisme kaltina
mas už nemokėjimą mokesčių 
už pajamas. Capone paliuo- 
suotas jam užstačius 50,000 
dolerių laidą.

pirmininko iškilmingai įteikė 
III laipsnio ordeną senam ug- 
negesiui ir Perečiauskiui ir 15 
ugniagesių pagyrimo lapus už 
ištarnavimų be pertraukos 5 
metus. Po iškilmių buvo kuk
lus užkandis.

SKĘSTA EŽERAS

dininką, kad jis nerinktų iš į 
jų mokesčių už 1929 metus ir' 
neparduotų jų savasčių dėl 
nemokėtų mokesčių.

VISI 6 NUBAUSTI 
KALĖJIMU

Paežeriai (Vilkaviškio aps.). 
Kaip kitur šiemet upės taip 
Paežerių ežeras smarkiai iš- 
tvipo; išsiliejo iš- krantų, už- 
liejo pievas ir dirvas. Žinoma, 
to būtų neivykę, jei vanduo 
būtų galėjęs nutekėti Gulbino 
upeliu. Jam užkilto kelią pik
tadariai — nakties metu už-

PATVIRTINTA GUADA- 
I UPE KONGRESO 

PROGRAMA

MEXICO MIESTAS, birž. 
5. — Šįmet gruodžio 5 ligi 10 
d. sąryšy su minimomis 400 
metų Guadalupe Šv. Marijos 
P. apsireiškimo sukaktuvėmis 
čia įvyks tautinis kongresas. 
Kongresui programa jau pa

ROMA, birž. 6. — Už bom
bos susprogdinimą Milane 

Savininkų advokatai įrodo, 1928 metais, kada 20 žmonių
jog mokesčiai už savastis ne
girdėtai aukšti ir kaipo toki 
neteisoti.

IŠKĖLĖ VISUS POLIC- 
MONUS

LONDONAS. — Atsivertęs
Katalikų Bažnyčion* Theodore
Baldwin, buvusiojo Anglijos! TTT . y. .
minirterio pirmininko Stanley', Ch‘,'a’">s P0'.1^08 v,r5,mn-
Baldwino giminaiti-, įSventin- £ ,*lc0<;k
taa kunigu baigų, jam reikali-!^,.9*“e’ ,Sktl.t'
ngus mokslus. i™* '"P v,eno P^l,cmonaI* J<«

! paskirstyti po kitas stotis, gi

Pirm atsivergiant kun. T. 
Baldwin buvo anglikonų dva
siškis.

į Wabash pasiųstas visai nau
jas štabas.

tvirtinta. Bus paskirstytas į 
kimšo šiaudais ir šakomis Gu- tris dalis: dogmatinę, istorinę

NUBAUSTAS KALĖJIMU
Earl Herbertų teismas nu

baudė kalėjimu ligi gyvos ga
lvos už atliktų žmogžudystę.

Savo namų garadžiuje dujo
mis iš automobiliaus pritroš- 
ko ir mirė Broadway Finance 
Co. prezidentas L. 'D. Wells, 
6006 Kenmore avė. *

žuvo, šeši radikalai teismo 
pripažinti kalti ir nubausti 
kalėjimu įvairiems laikams.

Iš kaltinamųjų du išpažino 
prigulį komunistų partijai ir 
savo piktam veikimui gavusiu 
pinigų iš užsienių.

lbino kelio tiltą. Neilgai tru
kus dviejų gyventojų bakūžė
lės buvo apsemtos. Piktadarių 
dar niekas neieško. Gal never
ta? “Š.”

ir praktikalę. '
Stebuklingąją Guadalupe

vietą lanko skaitlingi maldi
ninkų būriai.

PJLYŠO DEBESYS
ŽEMES DREBĖJIMAS 

SERBIJOJ

VIRTO SLAPIUOJU

MORRISTOWN, N. J., bi
ri. 6. — Vietos dienraščio 
“The Jerseyman” pakeistos 
pažiūros į probibiciją. 105 me
tus šis laikraštis išlaikytas 
sausuoju. Dabar jame jau ra
šoma, jog prohibicijos klausi
mas negali būt išspręstas 18- 
uoju priedu.

Joniškio apylinkėj gegužės 
5 d. karštis siekė iki 20 1. pa
vėsy. Apie 13 vai. iš vakarų 
pusės pakilo rodos menkas de
besėlis su perkūnija. Paskui 
visas dangus apsitraukė pil
kais debesimis ir lijo tiktai 
vieną valandą. Bet pylė kaip 
iš kibiro, rodos, kad debesys 
plyšo. Joniškio gatvės virto 
Nemunais. Visomis gatvėmis 
tekėjo vanduo. Kur slėnesnė
se vietose vanduo ėjo daugely 
vietų į trobas. O kaimuose

BELGRADAS, birž. 6. — 
Pietinėj Serbijoj įvyko nau
jas smarkus žemės drebėji
mas.»

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Franci jos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
VokietijoB 100 mrk

3.91
5.23

13.91
23.82

Šveicarijos 100 frankų 19.27

Te.su
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j yra gausi versme socialinei kūrybai tik tam, 
kas ja gyvena, kas ja be paliovos save gaivi
na.

Mums dažnai tenka girdėti, kad kata
likybė ir socialiniai klausimai kažkaip sun
kiai suderinami dalykai, kaip, pavyzdžiui, 
“politika ir bažnyčia”. Tai neišmanėlių arba 
veidmainių tvirtinimas.

a r n a .s

MELSKITĖS UŽ PEKSE 
KIOTOJUS.

f Tai šventojo Tėvo Bijaus
Katalikybė yra perdėm sociali, perdėm'XI žodžiai, ištarti susirinki- 

žmoniška, perdėm veikli. Kur nėra socialumo, Jme, kuriame buvo skaitomas 
žmoniškumo, kur nėra veiklumo, ten negali sprendimas apie garbingojo 
būti nė tikros katalikybės. Socialinis bar- Lllicerijatis Laudrlanl šventų
baritonas yra nesuderinamas sū katalikybe. 
Tatai aišku ir iš Evangelijos tiesų ir iš Leono 
XIII raštų.

Leonui XIII ypač rūpėjo socialinis kata
likų aktingumas. Dėlto kiekviena proga jis 
ragina, šaukia išeiti iš zokristijos ir eiti į 
žmones, eiti nas neturtinguosius.

gyvenimų it dorybes, kad šį 
garsų jaunimo auklėtojų jakai 
tyti į Bažnyčios palaimintųjų 
skaičių.

Šventųjam Tėvui tuos žo
džius ištarti buvo reikalo. 
Nes Italijos fašizmas išjudo

buvo pasirašyta žinomos La- 
terano sutartys. Visam pasau
liui žinoma, kad Šventasis 
Sostas jokiu būdu nesimai&ė, 
į Italijos vyriausybės reika
lus, nes Šventųjam Sostui ru
pi ne politika, bet tikinčių do
ras gyvenimas' ir jų sielų iš
ganymas. Pirm visako Dievo 
garbės skleidimas ant žemės.

Už Šventojo Sosto tuos ir 
kitus vyriausybei pareikštus 
ir atliktus palankumus, vy
riausybė atsako persekioji
mais. Velnias nemiega, sako

Leonas XIII nurodė socialistų klaidas ir'kovoti katalikų organizacijas šventasis Tėvas. Ir jei
sunkias jų kurstamojo veikimo pasėkas. Bet ir Bažnyčių. Kai-kuriuose at

fMENOS KLAUSIMAI
įtikimuose fašistai yra išnie
kinę pati Bažnyčios galvų. Ir 
trS kų gi? Vis už tai, kad

ŽŪTI AR BŪTI.

daugiausia jam rūpėjo teisinga katalikų so
cialinė akcija. Ir tai suprantamas dalykas.
Nes juk ne priešų piktumas mus nugalėti ga
li, bet mūsų apsileidimas. Dėlto kiekvienas Šventasis Sostas gina katali- 
socialistų griovimo darbas turi būti įskai-'jkus ir Bažnyčių nuo užpuo 
tytas mūsų apsileidimo suskaitom Kiekvienas likų. Fašistai — gi katalikus

Didžiosios šventės, sukaktuvės- žmogaus 
gyvenime turi labai didelės reikšmės. Tiesa, 
švenčių metu dažnai daug išgeriama, daug 
valgoma. Bet šventės, sukaktuvės ne tuo juk 
yra reikšmingos. Tokių dienų reikšmė yra ki
ta. Tokiomis dienomis žmogaus sielų ir jo 
sųmonę veikia dvasinio atgimimo bei dva
sinio pasiryžimo dvasia. Tokio dvasinio pe
no diena visame krikščionių pasaulyj yra 
gegužės 15 diena. Šiais metais toji diena y- 
pač yra reikšminga, kadangi kaip tik šiais 
metais sukanka 40 metų, kaip buvo paskelb
ta enciklika “Keram Novarum”. Tartasai 
prieš 40 metų, gegužės 15 dienų Leono XIII 
žodis, ir šiandienų turėtų gaivinti apmirusių 
bei sustingusių visuomenę ir paraginti jų dar 
bui, žmoniškumui, pašaukti pamirštai parei
gai- .į

Leono XIII enciklika jau turi, dėkui 
Dievui, 40 metų amžiaus. Tačiau, paklauski
me apie jų mūsų inteligento ir jisai tik pe
čiais patraukys. Girdėti girdėjo, bet kas tas 
per raštas, tai nė nemėgink klausti... Gyvo
sios enciklikos mintys yra svetimos tariamai 
galvojančiai mūsų visuomenei. Ir katalikai 
ne visi jų pažįsta, ne visi skaitė. Mat, kai 
kuriems katalikams enciklikos mintys yra 
“savaime suprantamas” dalykas. Del *to ir 
nemato reikalo su ja arčiau susipažinti. Tai 
klaida ir labai didelė.

Kiekviena mintis, kad veiktų gyvenimų, 
reikalinga pergyventi, atjausti, kartoti. Ir 
žmonės, ir mintys ir daiktai mėgsta, kad į 
juos būtų kalbama, kad jais būtų gyvenama. 
Tik tuomet, t. y. kalbami, veikiami ir my
limi, jie eina tenai, kur mes norime, kad jie 
eitų. O savaime niekas niekur neina. Dėlto it 
tiksli teisingumu bei žmoniškumu pagrįsta 
kultūra savaime neatsiras. Jų reikia veikiant 
kurti. Leono XIII paskelbtoji darbo enciklika

kovoja už tai, kad jie daugiau 
tarnauja Bažnyčiai, negu fa
šizmui, daugiau klauso savo 
vyskupų ir kunigų. 

Viršminėtam susirinkime

.lis
imasi žiaurybių, tas reiškia, 
kad katalikai eina tiesos ke
liu. Velniui tas nepatinka ir 
jis kursto atšalėlius prieš Baž
nyčių.

Šventasis Tėvas ramino y- 
pač jaunuolius katalikus, ku
riuos prispaudė vyriausybės 
letena. Sakė, Šventųjam Raš-

Pirmadienis, Birž. 8 d., 1931

PAMINKLAS ŠVEDIJOS O BLAIVININKAM S.

Stockliolme, Švedijos sostinėj, n cnai utiūiiigui. pa
minklas įnirusiems švedų orlaivininkas pagerbti. Pamink
lų pastatė Karališkas Oro Kliubas.

ninkams užmokesnius. Tuo, mokėjimus. Tik žinoma, kadsocialistų laimėjimo žygis yra mūsų neatlik
toji pareiga. Jų smurtas laimi tik ten, kur 
nustoja veikęs krikščioniškasai teisingumas.
Jų neapykantos mokslas tik ten randa dirvų, 
kur iš gyvenimo yra išginta krikščioniškoji
žmogaus meilė, kur paminta žmogaus ver- Šventasis Tėvas pranešė, kad 
tė. Socializmas tuo atžvilgiu yra rykštė, baus- Jjo asmenį palietė begalinis 
mė už neleistinų tiesos pamiršimų. Del to liūdnumas, kada fašistų va 
dažnai socialistinėj bėdoj staugianti visuo
menė atlieka visai nupelnytų bausmę.

Kristus, žiūrėdamas į Jeruzalę verkė, jPa^l katalikų veikimų. Tuo
kad bus išgriauti jos pamatai dėl to, kad ji liūdniau, kad tas jaunimas ir 
pamiršo Dievų ir užmušinėjo Jo pranašus. į suaugę katalikai neužsiima (,1QS

'politika, nekenkia fašistų vy-‘

dai atsisuko ypač kovoti kata
likų jaunimo organizacijas ir

te pažymėta, jog skirstyda-1 
mies apaštalai reiškė nepap
rasto džiaugsmo,'1 kad jie bus 
verti kentėti dėl Viešpaties 
Vardo.

Šventasis Tėvas susirinku
sius ragino melstis už perse
kiotojus ir tolesniai vesti šven 
tus apaštalavimo darbus.

klausimu rašo ir buvusis Ncw 
Yorko valstybės gubernato
rius Al Smitli.

Al Smitli yra griežtai prie 
šingas užmokesnių niažini- 

l mui. Ir štai jis paduoda kiek
vienam žinomų ir suprantamų 
priežastį. Būtent, sumažinus 
darbininkams užmokesnius, 

i būtų sumažinta pirkimo jėga,

ir jis bijo aukštoji 
laipsnio griuvimo.

gvveui:.io
Nes tiida 

ištikro būtų daugiau bedarbių 
ir vargšų.

Al Smitli apgaili, kad an
trieji metai šalį žnybia eko
nominis persilaužimas ir di
delis nedarbas. Nedarbas pa
naikinimui jis siūlo priemonę 
— pataisyti prohibicijos įstn-

Mūsų laikų visuomenė gali lengvai su 
prasti, kodėl taip dažnai griūva jos statomas: Gausybės palaikomai tvai kai. 
rūmas; ji pamiršta nepamirštinus dalykus, ji;Persekiojami už tai, kad jie 
yra kurčia krikščionybės balsui.

Nepergeriausiai yra ir su mūsų “lietu
višku rūmu”. Jis, žmonių kalboj tariant, yra 
“šleivas, kreivas ir kuprotas”. Jo negalavi-j^*1^8^, ®arW'18eani° atsinc- 
nrns atsverti tegali vien dieviniai įspėjimai, į^,no i šventąjį Sostų, kadangi 
kuriuos, kalbėjo ir tebekalba į mus Leonas I,as^alas’s ne tik ®*os vyriau
siu. Laikas tad prie jų grįžti, ir jais gy- syb€s nePeik«> > nežemino, 
venti. Kito kelio nėra. Arba gyvensime, kaip bet dar ge,bė‘’°- *ven 
mokė Leonas XIII, veikdami ir kits kitų my- tasis Tėvas dau«el* kart« relS' 
lėdami, arba - žūsime kits kito neapkęsda- kė džlau«smo del ^taikymo 
mi, kaip moko socialistai. . su Itall3°s valstybe, aukštino

“K D” 'gyvuojančių ramybę ir taikos
j palaikymui bendra veikimų. 

— '* **
I’rof. Voldemaras traukiamas atsakomy- Į Vienoje enciklikų, btftent, 

bėn už valstybės išdavimų. Kariuomenės teis-j**^8^ Conubii Šventasis 
mo prokuratūra kaltin&mųjį aktų jau įteikė. J^ėvas reiškęs pagarbos Itali- 
Spėjama, kad p. Voldemaras būsiąs sunkiai’^ 30S vyriausybei, kada 
baudžiamas. Mūsų nusimanymu, ne vien

nesideda su fašistais. 
Šventasis Tėvtts pareiškė,

jog iš Italijos vyriausybės

M-

‘Nebijokite”! atsiliepė Baž kų sudaro daugiausia darbi- tymų, leisti gaminti ir vario
sios Galva. “Kristus yra ninkai. Nupuolus pirkimo jė-jt* a*4 ti vynų. Tada, kaip

pasakęs: Štai aš esini su ju
mis ligi pasaulio pabaigos.”

Bar pirm šios Šventojo Tė
vo kalbos Vatikano laikraštis 
“Osservatore Romano” pas- nūs negautų užsakymų.

gai, krautuvininkai mažiau j bernu ai, nedarbas žlugtų. Vi- 
visko parduotų ir jų pajamos180Tn*s pusėmis padidėtų “biz- 
sumažėtų. Ir tada kiltų dar;niai
didesnis nedarbas, nes pranio-

pelnytų ūkinin
kai ir geležinkeliai. Pakiltų 
nekilnojamųjų savasčių vertė.

kelbė, jog 'Šventasis Sostas 
atšaukia ruošiamų Romos vys
kupijoj Eucharistinį Kongresų 
ir suspenduoja popežiaus at
stovo (legato) siuntimų į Šv. 
Antano iškilmes Padtia. Pas
kiau sulaikytos viešos proce
sijos Dievo Kūno šventėje.

AL SMITH UŽMOKESNIŲ 
KLAUSIMU.

Šiandie visoj šaly spauda 
Veda diskusijas klausimu, ar 
mažinti, ar nemažinti darbi-

Šiandie Amerikoj K,-vuoja'lSsijiuiintiĮ. šiandie sustingu-,, 
taip vadinamasis ankštojo sios ir apmirusios pagrindu 
laipsnio gyvenimas. Tas reiš- n5“ pramonės. Tada baigtus, 
kia, kad tie visi žmonės, ku- viw '^kuaijos ir užmokesnių 
rie dirba, daugiau visko per.|kia“5im“, nebūtų reikalo
ko, daugiau jie išleidžia. Su-p“08 mažlntl |U«I“ kalM' 
mažinus užmokesnius tas įS.italo savininkų pelnui.
laidumas trūktų ir po dratigį Deja, šiam sveikam ir pro- 
baigtųsi aukštojo laipsnio gy-jtingam sumanymui griežtai
vėlumas.

Į tai atsižvelgus, užmokes
nių mažinimui priešinas ir 
iždo sekretorius Mellon. Nė
ra tikrai žinoma, kaip jis iš-Į 
tiesų atsineša į darbininkų ap

Voldemaras, bet visa tautininkų vyriausybė j kaltinamojo suolo šalę p-no Voldemaro ttt- 
luri būti patraukta atsakomybėn už sulaužy-' retų būti pasodinti it kiti tautininkų partijos 
mų Valstybės konstitucijos, už pasisavinimų šulai.
sau visos tautos teisių ir darymą vidaus ir ————
užsienių politikoje tokių žygių, kurie yra, “Mūsų Vilnius”, Vilniui Vaduoti Sų- 
kenksmingi Lietuvos valstybei. Taigi, an.t jungos organas, dabar plačiai rašo apie prof.

M. Biržiškos kelionę po Amerikos lietuvių 
kolonijas.

Lietuvos spaudos agentūra “Eltai’ pra
neša, kad lenkai* lenkina Latgalijų ir veda 
bjaurių propagandų už “lenkų Vilnių”. Tuo 
susirūpinusi net latvių spauda.

priešinasi nematomoji šios ša
lies valdžia, kuri turi sužnybu
si šalies administracijų.

D. C.

Ties telefonų į Angliją.

Bell Telefono kompanija 
ruošiasi tiesti telefono liniją 
iš Amerikos į Angliju, įve
dant susinėsimų tų dviejų ša
lių. Tas darbas kainuos net 
22,000,000 dolerių.

Ar. V-skas.

ATGAILA.
.1 f ... -———  ............ -

(Pabaiga)

3.
“Gal būt tai šis laiškas bus man lai

komas nuodėme, šis paskutinis silpnybės 
ženklas; paskutinis atsisakymas nuo že
mės, — teatleidžia man Visagalis, kuris 
yra ir Gailestinguoju vadinamas.

Bet kada pamanau, jog rašau laiškų 
žmonai, savo žmonai, kurios netekau vos 
išgirdęs prie altoriaus jos šventą prisi- 
žadė.jimų būti amžinai manųja — nenuga
lėtas žemiškas sopulys varsto širdį, daug 
kų atsimenančių ir negreit išmokstančių 
užmiršti.

Jeigu tu mane mylėjai su dėme ant 
mano vardo, aš vis tiek esn toks egois 
tas, jog noriu, kad mano atminimų ga
lėtum išlaikyti be šešėlio. Kuo tu mane 
kaltinai, aš tik tiek tesu kaltas, kad to
ji neteisi kaltė privedė tafe kone prie 
žuvimo. —

Ilgų laikų mūsų natntrone gyveno 
mergaitė, kurių laikėm už augintinę. Aš 
mylėjau jų kaip seserį, bet ji fnafte ki
taip, nors aš niekad negalėjau pamany
ti kad ji drįstų man-keršyti už savo ne
priimtų prielankumų.

Kiek laiko prieš mano vestuves ji 
susibarė su mano motina ir išbėgo iš mū
sų. Žmonės ėmė blogai apie jų kalbėti, 
ir motina gai ledai no si -— nori* jo jų vėl 
susigrąžinti. Kartą ji liepė man eiti ir 
jų parsivesti; ir čia aš netikėtai už
klupau Savo tėvą, slapčia jų belankan
tį. Jis man prisipažino, kad prigyveno 
su ja kūdikį.

Mano tėvas! Tu gali suprasti, kaip 
tas į mane atsiliepė. Mano motina, mftno 
geroji motina, kurią aš mylėjau ir ger
biau kaip šventąją! Ir tėvui aš pajutau 
tnda miltinę neapykantą už įžeidimų tos 
kibiosios meilės, kokia siautė jį ir mane 
mano motina.

Ir staiga ana kerštinga moteris atei
na tų mano laimės ir pasmerkimo dienų.

Aš tarsi dabar matau jaunavedę dar

nenusiėinusių jungtuvių rūbų, kaip ji 
stovi viduryje salės, išblyškusi, lyg tas 
šydas, kurį ji glamžė beprotės ranko
mis. Ir girdžiu aštrų, veriantį balsų:

Leonai, ar tas kūdikis tavo?
Aš pažvelgiau į išbalusį, nusiminusį 

tėvą, į motinų, liūdnai nustebintų, ir su
pratau, kad žinau tik vieną žodį — 
“mano” — jeigu nenoriu matyti tėvo 
gėdos ir motinos mirties. Ir aš pasa
kiau tą žodį, juo sudaužęs savo laimę Ir 
privedęs tave prie nusikaltimo.

Jei tu būtum leidus prieiti ir pasi
aiškinti, būtų buvę kitaip; bet kam iš
metinėti už tai, kas nesugrįšl Matyti, 
taip reikėjo.

Kiek aš iškentėjau apraudodamas ta
vo mirtį ir visus tuos metus po vienuolio 
rūbu, kaip vienintelį žemišką daiktų, už
draustų nuosavybę nešiodamas nenuveik
tą tavo meilę. Bet — meilė mirusiai bu
vo saugojantis brangus atsiminimas, o 
gyvai — yra nuodėmė.

Mano Dora, ach, tam Žodžiui aš ne
turiu teisės. Nelaimingoji Dora! Man

plyšta širdis pamanius apie tavo sopu
lingų išpažintį. Aš viso gyveninio nesi
gailėčiau, jei būtų kelias į laimę, bet — 
to negalima.

• Tu norėjai save plakti, tai aš tau pa
sakysiu — ne, nereikia, kad tave valkio
tų po teismus ir kalėjimus, tave, silpnutę 
nuvargintų. Ne, gyvenk ir stenkis daryti 
kų nors gero kitiems. Aš tolimame kraš
te mėginsiu tamsiesiems blaivinti sielas 
atiduoti gyvybę, jei to reikės, o tu čia 
pat susirask kų naudingų — geram dar
bui ra juk tiek progų.

Mylėti liūdnai, sopulingai vienų, o 
stenktis mylėti visus; atiduoti savo gy
venimų', kad suteiktum laimę kitiems, be 
vilties kad pats susirasi sau laimę — 
štai kas yra tikroji atgaila.

Iki pusiniatynio — aname tolimajame 
pasauly.

Telaimina tave Dievas, ir tesuteikia 
ramybę. — Aš gi iki savo dienų galo 
minėsiu tave kiekvienoje maldoje.

Tėvas Marcinijonas. ”

Moteriškės, skaitančios tų laiškų vei
das pasiliko ramus, kaip akmeninės sta
tulos, kuriai viskas vistiek.

Dar vienų karių jos drebančios ran
kos parašė kortelę, kurioj prašė jos nie
kur nebeieškoti. Ten buvo pridėti dar 
keli žodžiai; —

, “Atgaila man per sunkį, mėginsiu 
rusti ramybę. Štai kada išmokau nebe
sibijoti mirties.

AFRIKOS VALDOVŲ PRABANGA.

Niūroko sultono sūnus Ben Moulay 
EI Hassanas oficialiai paveldėjo iš savo 
tėvo tradirinį didžiausių pasauly haremų, 
kuris turi tūkstantį moterų. — nus
tatytas skaičius, ir vienai iš haremo iš
ėjus, jos vietų turi užimti kita. Nė vie
nų dienų haremas negali neturėti nepilno 
tūkstančio. Todėl ir atsargai laikomos 
kelios moterys, kandidatės į haremų. Vi
so haremo išlaikymas savininkui kaštuo
ja nę mažiau ir ne daugiau, kaip 8,000,- 
000 praniūzų frankų permetus.
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Prašau Į Mano Kampelį
-Rašo prof Kampininkas -

Daug girdime visokių svie
te išradimų. Ale tokio, tur 
būt, niekas da nėra girdėjęs.

New Yorke trys dantistai 
pačiame vidurmiesty atidarė 
dantų traukimo ofisų. Pasam
dė gerų džiaz orkestrų ir tu
zinų teatrij šokikių. Kai atei
na žmogus su skaudamu dan-.. , , .. reikia turėti vilties, kad Ratini, kad ii ištraukus, džiazas; .y, . ,» . ', 3 j » , nadtt uždraus ir savo dešini-užgroja, šokikės pradeda šok
ti. Prie tokio vaizdo, “ligo
nis” visai pamiršta skausmų 
ir, atsisėdus jam į kėdę, dak
taras be geso, be smegenų už- 
marinimo išlupa kad ir stip
riausiai besilaikantį krūminį 
dantį. Pasisekimas sakoma, 
toks didelis, kad, nežiūrint 
jog už vizitų reikia čia tris 
syk brangiau mokėti, negu 
pas kitus dentistus, pacientų, 
atidarius ofiso valandas, sto
vi ilgiausia “uodega” taip 
kaip sovietų rojuj (Rusijoj) 
prie bekernių arba kitų mais
to krautuvių.

Gerai žmonės sako, kad A-

KAUNA KANDIS TEBEKANDŽIOJA.
Kiekvieno Amerikoje gyvesnis už mus. Čia mus dažniau-

nančio lietuvio svajonėle yra 
aplankyti savo tėviškę. Šįmet 
daug lietuvių važiuoja Lietu
von pasižvalgyti ir, jei pa
tiks, apsigyventi; o kiti atos-
togų proga važiuoja atlankyti amerikietis (žinoma yra ir to-
savo tėvus ir gimines, pasi
gerėti malonia Lietuvos gam
ta, prisiminti jaunystės die
nas.

Pirmieji įspūdžiai visad y- 'jis jaučiasi esąs tos tautos na-
ra giliausi; ir jei jie yra ma
lonūs, tai bus maloniausi; o 
jei skaudūs, tai skaudžiausi. 
Kaip jaučiasi amerikietis pa
tekęs Lietuvon? Dauguma 
jaučiasi štai kaip: pirmu kart 
išvydus Lietuvos krantus, net 
ir kiečiausios širdies lietuvis 
negali paslėpti susijaudinimo. 
Kiek džiaugsmo, kiek malonu
mo! Paskui, kaip malonu yra 
amerikiečiui girdėti muitinės 
valdininkus prakalbant lie
tuviškai, rodos, tuoj pajunti, 
kad čionai nesi svetimas, nesi 
tas ateivis, į kurį žiūrima pa
žeminančiai. Amerikoj gyve
nant, nors žodžiais nesiskun- 
džiame, bet savo šidryse jau
čiame, kad Amerika lietuvių
neapkenčia, ji mus nemyli tiknePfttogu, bet užtai dūšiai la- 
toleruoja kaipo neišvengiamą;kai gera, ypač kuomet šofe

ris lietuviška kalba paklau-“blogų”. Amerikonai laukia 
ir nori, kad mes kuo greičiau
sia išnyktumėm, nes lietuvių 
buvimas kenkia jų metaliniam 
progresui. Lietuvai — gi mes 
esame pageidaujami, tėvynei 
esame reikalingi, Lietuvos 
žmonės mus laukia.

Važiuojant į mūsų laikinų 
sostinę Kauną, traukinio va
gone kalbamės garsiai lietu
viškai, o jei iš važiuojančių 
su mumis nesusikalba, tai mes 
dėl to visai nesivaržome, nes 
jaučiamės visai namie. Trau
kinių valdininkai atrodo mu
ms kai artimi giminės, ir a- 
merikiočiai taip būna paten
kinti, kad jie nori kų nors 
kam nors “fundyti”. Galop 
atvažiuojame į Kauną, bet e- 
same taip pasipūtę, kad rodos 
nei Saliamonas savo karališ
koje didybėje nesijautė d i dės -

merikoj yra pinigo; tik reik 
žinoti, kaip juos paimti.

Kanada išleido įstatymų, 
kuris draudžia įvežti “kanad- 
zkų” (degtinę) į J. A. Vals
tybes. Dabar kaikurie mūsų 
Valstybių juokdariai sako:

Iš Naugatuko, Conn., į 
Brooklyno atėjo juodu ant 
balto parašyta, kad ten lik
viduojasi lietuviškas tavorš- 
čynas, nes visi komunistai pri 
sirašę prie buržujų klesos. 
Tas pasirodė, kai reikėjo ei
ti į aldialdi mitingų. Vieni 
sakės turi eiti į svečius, kiti 
— svečių laukių, kiti turį eiti 
žuvaut, automobiliais pasiva
žinėti ir t. t. Dėlto, sako, re
voliucija labai daug nuken
tės. Gaila nabagės.

sia ir nesupranta Lietuvos 
žmonės, nes jie nejaučia tų, 
kų amerikietis savo širdy jau
čia. Jie mano, kad amerikietis 
didžiuojasi iš to, jog jis yra

kių); bet tikemybėje tas “pa
sipūtimas” pas amerikietį 
lietuvį išauga tuoj, kai pasie
kia Lietuvos teritorijų, mat,

rys, kurių valdo ne svetimi, 
bet savi, tokie patys broliai 
lietuviai, kaip ir jis. Vargšas, 
išgyvenęs tiek daug metų A- 
merikoje, baisiai savo tėvynės 
išsiilgęs, nuolat apie laisvų 
Lietuvų svajojęs ir dabar at
vykęs j savo svajonių karali- 
jų, amerikietis iš laimės ap
svaigsta; tokio patriotinio ek- 
stazo Lietuvos žmonės negali 
suprasti, užtai amerikiečius 
skaito arba kvailais, arba 
pasipūtėliais.

Na, Kaunas mums atrodo 
mažutis “taunas” sulyginus 
su Amerikos mažesniais mies
tais, o Kauno brukavotomis 
gatvėmis važiuojant nežmo
niškai krato. Tas nors kūnui

šia “kur ponas važiuoji”, ar
ba kai autobuse pasako “pra
šau ponas bilieto”. Nuvažia
vus į viešbutį, ir čionai mus

BILLY'S VNCLE
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tukams cirkuliuoti po J. A. 
Valstybes.

Nauji Indo — Kinijos rūmai prie Paryžiaus universiteto. 
Kiekvienos tautos studentai Paryžiaus universitete turi 

savo valstybės pastatytus namus.

lietuviškai kalbina. Kaip link
sma, kaip gera; nori juoktis, 
nors nieko juokingo nematai. 
Išpradžių amerikiečiai nei 
nepastebi to, kas nėra taip 
kaip turėtų būti. Kai jau Lie
tuvoje aklimatizuojasi, kai 
patriotinė isterija atvėsta, ta
da amerikietis greičiau paste
bi trukumų trūkumėlių, kokių 
labai daug jo gimtoje šalelėje 
randasi. Tai tiek apie pir
muosius malonius įspūdžius.

Iš skaudžiausių įspūdžių, 
kokius tenka beveik kiekvie
nam amerikiečiui patirti Lie
tuvoje, tai žydų bei žydbemių 
įžeidinėjimai. Jei prireikė ko 
nusipirkti, užeini krautuvėn, 
tai tave kalbina rusiškai. Na, 
manai sau, turbut pirklys pa
manė, jog esi svetimšalis. Ei- 

tni į kitų krautuvę, o čia tave 
kalbina lenkiškai, ir klausi sa
vęs, kodėl jie mane palaikė 
už rusų ar lenkų, juk aš rodos 
nei į vienų nei į kitų nepana
šus. Pagyvenęs Kaune dar il
gesnį laikų (aš Kaune išgyve
nau 8 mėnesius), sužinai, kad 
jie ne panašumo delei į mus 
svetimom kalbom kalba, bet 
tik tyčiom demonstruoja, jog 
jie su lietuviais nesiskaito, 

į Kad Kauno miesto “aukso” 
i vežikai vartoja lenkų kalbų, 
tai gal taip ir reikia, nes to
ji kalba tokiam amatui pri
tinka; bet kad Kauno ponios 
nuėjusios į moteriškų rūbų sa
liomis, į skrybėlių krautuves, 
į medžiagų krautuves su sa
vo siuvėjoms bei pardavėjoms 
kalbasi lenkiškai arba rusiš
kai, — tai jau 
stebėtina, ir šlykštu, ir pik
ta. Taip ryški yra vergijos 
dvasia pas Kauno lietuviškus 
ponus, kad jie net įžeidimo 
nejaučia. Argi gali būti dides

nis įžeidimas, jei iš tavęs 
net krautuvės patarnautojas 
tyčiojasi, priversdamas tave 
kalbėti tokia kalba, koki jam

lenkų ar Įusų! Jau laikus a- 
merikiečiams atvykusioms 
Lietuvon atlietuvinti Lietuvų, 
ir reikale net skandalų pa
kelti tame dalyke. Kaunas 
perdaug dvokia rusišku bei 
lenkišku sušvinkimu... Jeigu 
Kaune lietuviai nemoka savo 
patriotinių jausmų ir tautinių 
teisių apginti, tai mes Ame
rikos lietuviai privalome pa
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I Pranešimas
DR.A. J. BERTASH

Perkėlė savo ofisų po num.

756 W. 35th Street
Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės 

Taipgi permainė telefoną. 
NAUJAS TELEFONAS

Boulevard 5914 arba 5913
Vai.: 1—3 po pietų ir 6:30—8:3/1 v. v. 

Nedėlioj pagal sutartį.

DR. S. NAIKEL’S
Perkėlė savo ofisų po num.

756 W. 35th Street
Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės 

Taipgi permainė telefoną. 
NAUJAS TELEFONAS

Boulevard 5914 arba 5913
Vai.: nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal sutarti.

patinka, o ne ta, kuria priva
lo kalbėti Lietuvos valdovas 
susipratęs lietuvis?! Lai žydai 
tarpu savęs kalbasi žydiškai, 
rusai rusiškai; bet kuomet tie 
atėjūnai ėsdami Lietuvos duo
nų dar nachališkai pareikalau 
ja iš Lietuvos piliečių, kad 
svetimas kalbas gerbtų, kuo
met jie lietuvių tautos kalbų 
išniekina, — tai jau perdaug! 
Žydpalaikiai užsimiršta, kad 
Lietuva tai nėra Rusija... be 
to, ką bendrų turi rusų kalba 
su žydais, tad kokiems ga
lams jie kalba į lietuvį rusiš
kai?

Vienų kartų įėjus man į 
krautuvę, žydas užkalbino ma
ne rusiškai. Aš jį kalbinu lie- 
viškai, o jiš vis vien su ma
nim kalba rusiškai. Aš jam sa
kau: “Jeigu tamsta nori, aš 
pas jus pirkčiau, tai turėsi su 
manim kalbėti lietuviškai”. 
O jis man gan šiurkščiai atsa
ko “kodėl gi jus negalite kal
bėti rusiškai”. Tuomet aš su
pykusi jam pasakiau, kad 
“aš todėl neklbu rusiškai, 
kad Maskvoje lietuviškai ne
kalbama”. Tada žydelis urnai 
sušvelnėjo ir su manim la
bai mandagiai ir visžli gražia 
lietuviška tarme pradėjo kal
bėti. Amerikiečiams lietu

viams sunku yra suprasti, 
kaip tai gali būti, kad Kaune 

^randasi tokių krautuvių, ku
riose atsisako lietuviškai kai. . . '
bėti, ir kodėl lietuvės intėli- 
gentės eina į tas krautuvės pir 
kti. Sakau atsisako kalbėti, 
nes juk per dvyliką metų ir 
didžiausias žioplys gali išmok
ti bile kokios kalbos.

Mes amerikiečiai lietuviai 
atvykę Kaunan privalome at
virai boikotuoti tas krautu
ves, kurių savininkai arba jų 
patarnautojai išdrys mus kal
binti nelietuviškai. Tiesiog 
jam pasakyti, kad jis tave į- 
žeidė skaitydamas tave už

F
Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau

gų,” kartu patėmįjate mūsų Lietuvių ir kita
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant 
jūs tuos biznierius, kurie mūsų dienrašty gar
sinasi atlankote.

Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse neuž
mirškite pakartoti, kad skaitėte ja biznio pa
garsinimų “Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “Draugų”.

Remkime ir Platinkime Savo Dienraštį 
“Draugų”!

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

US
rtViTi

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”

rodyti, kad mes nors daugel 
metų svetur išgyvenę, bet dar 
mokame ir nebijome pareika
lauti, kad mūsų laikinoje sos
tinėje bi koks žydas mus ne
įžeidinėtų. Mes privalome 
priminti Lietuvos ‘kandims”, 
kad Lietuvos valstybė mums 
amerikiečiams nėra taip toli
ma ir svetima kaip kad nie- 
kurie norėtų manyti. Milijonas

lietuvių, gyvenančių Ameri
koje, turi užtektinai ir pajėgų 
ir pinigų naftalinui, ir muilui 
ir kitam kam ir reikalui pri
siėjus mes IJetuvų ginsime no 
vien nuo išlaukinių priešų, 
bet ir nuo vidujinių “kan
džių”, kurie norėtų pagrauž
ti mūsų tautos širdį.

K. R.
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, IIL
X Tėvas Augustinas, O. F. 

M., užbaigęs misijas Brighton 
Parke, birželio 2 d. pradėjo

kitę visi su naujais gerais su
manymais. Turime vieni} drau 
gų mirusį, kuris gyveno Mi- 
eliigan vai. Bus kalbama apie 
jo pomirtinę.

Nepamirškite atsivesti nau
jų narių, kaip vyrų, taip iršv. Antano novenos pamokslus 

Cicero, 111. i a novena yra j u- moterų. Visiems lygios teisės, 
bilėjinė, nes birželio 13 d. Su- Kliubo rašt.
eina lygiai 700 metų nuo šv.
Antano mirties. Dėlto šiais 
metais visus novenos pamoks
lus Tėvas Augustinas sakys 
apie Šventų, Antaną. Naudoki
tės proga!

PHILADELPHM, PA.
Koncertas.

W. W. Magee, naujas J. A. 
IV. Reserve Boord’o narys.

X Šv. Antano parap. antras 
piknikas bus liepos 26 d., 
Bergmans darže. Šį pikniką 
rengia Kat. Federacijos 12 
skyrius parapijos naudai. Į 
tų' piknikų turėtų visi važiuo
ti dėl to, kad Bergmans dar
žan gali pėsti • nueiti.

X Dabar šv. Antano baž
nyčioje laikomos novanos prie 
Šv. Antano rytais ir vaka
rais. Novenų veda mision. A. 
Dirvelė.

Birželio 9 d. čia bus simfo
nijos koncertas, kurį atliks 
italų simfonijos orkestrą. Ši 
orkestrą jau per kiek laiko

po ir Povilo choras neteko sa
vo gero yadovo. Kaip girdy
ti, chorų žada apleisti neku- 
rie vyrai. Toks darbas tai 
jau greičiau vaikiškas, o ne 
vyriškas. Kad tikrai vyriškai 
norėtų pasirodyti, tai choras 
galėtų gyvuoti ir toliau. Pa
mokyti butų kam, kad tik ne
truktų gerų norų darbuotis.

Argi Rockfordo lietuviams 
vyrams ir dagi katalikams 
pritruks energijos, drąsos ir 
ištvermės tęsti pradėtąjį dar
bų? Argi jie eis “pulruimių” 
slenkščius dilinti ir į kampus 
spiaudyti ?

dabartiniu laiku dirbuma prie 
grandiozinio prožektoriaus, 
kurjs turi būti didžiausiu pa
saulyje. Spęsti apie to grandio

tirptų kokios nors mechaniz
mo dalys, prie kiekvienos 
lempos yra šaldytuves. To 
prožektoriaus spinduliai, (ku-

įima tik tuo atveju, jeigu že
mė nebūtų kamuolio pavidalo.

Arėjas Vitkauskas.

zinio prožektoriaus šviesos jė- ris yra 150 metrų augštumo- 
gų galima nors ir iš to, kadlje), gali būti matomi per 1,- 
kiekviena iš esamų jo sųs-p)W) kilometrų. Bet tai tik te-

Atydžiai skaitykite biznie
rių garsinamus bargenus 
ir įvairius išpardavimus,

Detroite oras dailus, saulė
tas, tik biskutį da naktys šal
tokos.

Apie darbus tai nėr ką neil 
kalbėt. Žmonės vis laukė va-l 
suros. Manė gal pagerės. At-j

t, . , ,. . i j/ėjo ir vasara, o kurie nedirbo, iBet kas svarbiausia, kad Į/. . ,

prie to koncerto prisideda ir

gyvuoja ir turi išsidirbusi 
gerą vardų tarpe Pltiladelphi- 
jos muzikalių organizacijų.

Penki šimtai milijardų žva
kių.

Amerikos mieste Rochester

tate lempų turi jėgų — 1500 
milijonus žvakių. Viso tokių 
lempučių trys šimtai.
Šiaip ar taip, tai opitikos ste 

buklas. Kitas toks pat gran
diozinis prožektorius bus Chi- 
cagos švyturyje. Tas švyturys
ką tik pastatytas, prožekto-

• . *rius, jame įstatytas bet dar 
nesujunktas. Kai prožektorius 
degs, tai lempose atsiras 2,- 
001. Č. temperatūra. Kad nuo 
tokio pragariško karščio ne

etiškai, todėl kad tai būtų ga-

ADVOKATAI

(John BagdsKinas Bord*n>
ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph <727

2151 W. 22 St. € iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Kame: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9099

10 PIECE COS1METIC 
SĖT <1.97

Thlr ta a Pkmoua Vtvanl Sėt aitri ta- 
dudea (ace powrier. <1.00; Reuar, 11 o, 
Titane Crnem Fl-.otf, DvptlaMory |f.W, 
Faclal Astrlneent 51.76, Balti Balt l.Mt 
lollet Water 51.15. PerAene 55.75. BrU- 
Itantlne 75c, Skln Wliltenar 75c. Tatai 
▼alue Mt.M. Speclnl prlea II.fT fcr dl 
ten plecea to tatroduoa tbla tina

Vardan
Adresą*...... . ............. —
Siunčiame per paStą COD 

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkintas.

Bea Vatu 580-5th Areaue, New Yotfc

Vakarinės Žvaigždės pašel- 
pos kliubos laikys priešpus- 
nietinį susirinkimų birž. 9 d. 
vakare, L. L. svet. Nariai bū-

BE KO NEGALI BŪT 
DABAR.

dalykų negali 
būti. Bet čia kalbėsime tik a- 
pie vieną.

Praėjo gegužės — Panelės 
Švenčiausios garbinimo mė
nuo. Pamaldus žmonės kas va
karų lankėsi bažnyčion pa
garbinti Dangaus Karalienę.

Dabar prasidėjo birželio 
mėnuo. Tai laikas, kada pa
maldūs žmonės garbina Šven
čiausiąją Jėzaus Širdį. Dauge
lis norinčių tų pareigų atlikti 
stokuoja gero vadovėlio.

Taigi ir primename tokiems 
žmonėms, kad jie be dvasiško 
vadovėlio šiame mėnesyje ap- 
seiti negali. Galime pasidžiau
gti, kad tinkamo vadovėlio lie
tuvių kalboj netrūksta. Yra 
tai dailiai išleista knygelė iš 
po plunksnos mylimo misijo- 
nieriaus kun. J. Vaitkevičiaus 
vardu Intronizacija. Yra tvir- 
tuose viršeliuose, 92 puslapių, 
kainuoja tik 30c.

Knygelės pradžioj yra Šven
tojo Tėvo Benedikto XV laiš
kas, paskui seka paaiškinimai 
apie Viešpaties Jėzaus Širdies 
garbinimų, apie Intronizacijų 
ir kitokie paaiškinimai musų 
tikėjimo tiesų. Galpp seka rei
kalingosios tam tikslui iria 
dos. Taigi šioje knygelėje ra
site peno savo protui ir savo 
širdžiai.

Nebūkite; be šios knygelės!

Reikalaukite jos pas “Dr
augo” agentus, išnešiotojus 
arba kreipkitės tiesiai į

Be daugelio

lietuvis. Koncerto solistu bus 
Petras Petraitis. Jam tenka 
ta garbė, nežiūrint kad pro
gramas duodamas italų para
ma ir jame galėtų dalyvauti 
italas solistas. Turbūt, sve
timtaučiai įvertina lietuvius 
artistus kitaip, negu patys lie
tuviai.

Čia ir pasitaiko proga pa
klausti šios apielinkės lietu
vių, kada jie širdingiau pa
rems savo tautos gabius meni
ninkus i Susipraskime, jeigu 
nepalaikysim savo menininkų, 
jie išsižadės lietuvybės, kuri 
mums taip brangi. -Ir tada jų 
negalėsim kaltinti.

Koncertas prasidės 8 va
landų. Jis bus Fleisher Audi
torijoj, kuri randasi prie 
Broad ir Pine Streets.

“Italas.”

taip ir nedirba.

Bedarbių pilni stritai, pilni 
parkai.

Pr. Lietuvis.

ROCKFORB, RL
Sekmad., geguž. 31 d. ar

klys spirdamas skaudžiai už
gavo Jonų Padeleckų, kuris 
prie pat Rockfordo miesto ri
bų turi nedidelį ūkį.

Daktaras apžiūrėjęs nesu
rado įlaužtų kaulų. Davė nu
rodymų kaip gydytis. Senelis 
gana sunkiai kenčia. Jam sun
ku ir gulėti ir sėdėti. Kartais 
paima labai sunkūs diegliai.

Pavojingai laivo susirgus Ro 
žė Raulinaitienė. Ji buvo nu
gabenta į šv. Antano ligoni- 1 
nę. Daktaras pagelbėjo. Tuom 
tarpu eina geryn.

DETR01T, MfiH.

DRAUGAS PUB CO.

2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, IIL

Prierašas. Per paštų užsi
sakantieji mokestį (30c.) ga
li atsiųsti pašto ženkleliais.

Iš West Side. Nesu didelis 
•aštininkas, nei koresponden
tas. Bet stengsiuos pabrėžti 
ieletų žodžių apie vienų daly
kų.

Išgirdęs, kad serga man 
gerai pažįstamas žmogus — 
senelis, nuvykau atlankyti. 
Radau gulint lovoj sužeista 
koja. Jau aštuonios savaitės, 
<aip žmogus vargsta. Bet jau 
<akės, kad koja sveiksta ir 
jau pradeda vaikščioti.

Apsidairęs pastebėjau ke
lias “pailes” laikraščių.

Sakau, tamsta mėgsti laik
raščius skaityti.

Taip, sako, mėgstu skaityti 
ir juos godoju. Jie mano ge
ri prieteliai ir draugai. Jie 
mane suramina ligoje, sutrum
pina laikų. Beskaitant nei 
nesijutau, kaip prabėgo 8 sa
vaitės.

Tas rodo, kaip yra naudin
gu daiktu skaityti geri laik
raščiai. Ištikus kokiai ne
laimė žmogui teikiant kokių 
pašclpą, reikia parūpint ir 
gerų laikraštį. Skaitymas ge
rų katalikiškų laikraščių yra 
lig saulės spindulis šviečias 
žmogaus protui.

/Tiktai senelis apgailestavo, 
kad mažai rašoma žinelių iš 
Dvtroit — West Side. Girdi, 
kur prapuolė korespondentai. 
Detroite, sal», yra daug vei-

Apleido Rockfordą, buvęs 
biznierius, J. Kai Bukaitis. Jis 
iškeliavo Kenoslion. Šv. Pet-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

8PECIALI8TA8
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa* 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus juat> kas Jums ken
klių ar kur skauda, bet pasakys patą 
po pilno lžegsaminavtmo. Jus su
taupysit laiką Ir pinigus. Daugelte 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jumt 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, surėdymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radlo — 8c o po — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ros negeroves, tr jeigu aS paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų. sveikata. Ir gy
vumas sugryk urna taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ilgų skil
vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdie* reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą, Jsl- 
kerėjuslą, chronišką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję par 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

ArU State Gatvės
Ofiso Valandor' Kuo 10 ryto Iki 

1 po plet. Vakarais nuo S Iki 1 
NedėUcmts nuo 10 ryto Iki 1 

po plet

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas 
400 puslapių kaina ................................................. $2.00

ŠVENTASIS AUGUSTINAS, didelė knyga, vertė J. Ke- 
liuotis, 256 puslapių, kaina ........................... $1.50

BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Maliauskas 20c. 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E G. Y. kaina 20c. 
JAUNUOLIO LAIVIMASIS, vertė K. Maseina, kaina 35c. 
ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. 
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apysaka iš pasku

tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje, vertė K.
Zajančkauskas kaina .............................................. 15c.

ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M.
I. C. kaina.............................................................. 10c.i

EUCHARIŠ^FUA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina l(te. 
KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c. 
ANHEiLLIS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius ir ilius

tracijas darė dail. V. Bičiūnas, kaina .................... 40e.
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis

kaina.................................................. '...................... . lOe.
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,

kaina .............................................................................  75c.
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dbngūnas 4-rių veiks

mų drama, kaina...................... ..................................  25c.
ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.
„ Pranas Jakštas, kaina..................................................50c.
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. C. 496 pusla

pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00 
TEOLOGUOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun. 

Pr.» Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
246 puslapių kaina ............................................ $1.75

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldunr. lestyje 
Rootn gėlė

ONE NORTH LA SALLE BLDG.
ONE NORTH LA BALLE JT. 

(Cor. La Šalie and Madlson Sta) 
Ofiso Tfel. STATU 276*; 4*12

J, R. WAITCHES
Lietuvos Advokates

Iki 3 vai. kortuose — 
Subatomta nuo

• nuo 8 iki
9 1U >

52 East 107th Street
Kampas Mlchigan Avė.

Tel. Pullman 5-950—namų Pulk 6377 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Street
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0057

F. W. GHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

T60 North La Šalie Street
ROOM 1*31

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

Tol. Roosevelt 8710 
Vai., nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredae)

A. A. 0 L1S
ADVOKATAS

11 South La Šalie Street 
Room. 1701 Tek Randolph 0931
Valandos auo 9 ryto iki 6 vai. vak. 
32*1 Si Hahsted SL Tel. Victory 0563 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakarą

C. r. CHM.
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas 2221 W. 22hd Street
Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75e.! Telefonas eonai msž

ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyvenimo apraiy- >„££!jaX“ „,‘įu r*urtT”“““
$503 So. Campbell Avenue

Telefonas Republlc 4499
mas, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kafbon išvertė, kun.

kun J. Bikinas, kaina.................................................  90c.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. 
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina......... 80c.
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške

vičius, kaina.......................................... ..................... . 20c.
DIEVO AK Y VAIZBOJ E, vertė Byrąs, kaina................  40c.
5,000 ALKANŲ VYRŲ, verdtė K. Zajančkauskas M. I. C.

kaina ..................... . ...................................................... 15c.
SIELOS TAKAI TOBULYRĖN, parašė kun. D-ras K. Ma

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.00 

Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Ulinois.

PROBAK
ABIEM PUSĖM 

.«TRC»
Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pi iriem
Jei ant vietos negau

nu kreipkis j mus 
60c. už 6 — 91 už 10

Sempelis — 10c.

9HOUK COtVORATTON
—,-“7^7 .T_—

«M FU5T AVINUS MW TOSS

Apsisaugokite užsikrė
timo! Gydykite kiek
vienų žaizdų arba įsi- 
brėžiraų su šiuo nenuo
dijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakte
rijas ir gydek.

MOK BU
urumsnc

D itehing
unbearable, quickly ąpply Žemo, 
ssothhig, Motina, ihvteibts tetrily 
antiseptic. Thousands find thst Žemo 
briagB8«ift ro&f fromltdU^'leiip 
to draw out local infectįoo and 10- 
attmMeaMh to normai. For 20yeanr 
Žeme haa been dearing. up ikm, rą-* 
nertoj pitnples; rash* and* otfler skln 
irritetions. Never be wtthout it. 8old 
everywhere—35c, Mc and

burning skin makes Kfo 
o,the

Thi» new ckeese 
. treat

Digestible 
asmilk
Hsetf r

Pattnnj

ki&ina, o laPkrūsčiuose žinių 
nesimato. Turbūt laukiama' 
senelio pasveikiant. Taip se
nelis sakė.

U, S L A K18
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmicstyja
Room 1592

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washlngton St.

Cor. Washington and Clark Sta 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 8398

TFU R
Murina Co., Dputt. S., 9 B. OUa St., Chicace

Now—Kraff-Phetiil’ new achleve- 
ment! Richr mellovf čheese flavor 
plūs added kealth aualities m 
wholesome, digestibfe form.

Velveeta retainkall the valuable 
elemente of rich milK. Milk sugar, 
cairium and minerale. 
aaneatit freely!

Velveeta spreads, gflces, mettv 
and toasts beautifully. Try a half 
poondpackagetoday.

KMAYT
\/elveeto

V Thv OblielMe-NtevOiMM Fsed

Tynos, Aiškios, HVsfkdl
GRAŽIOS AKEB

Yra didelis toris*
Murinę valo, Mvelnlna gaivina 
be pavojau*. Jua Ją pamėgsit*- 
Knyga “Eye Care" arba' "E|r«Beautyri m*

TTirilTHrrf AND RUNN—R toda Al Tl.oujih tM'-WMrW»Wie • Sfremtoot Time GsbVir fa Mb' Potq*

L/fl

'/

BRiMfc M1M OUT IHTK XJ1C«%N- 
3O4T TUl^eėRPtT-H i, ■■«

v.*-



Pirmadienis, Birž. 8 d., 1931

ŠV. KAZIMIERO AKADEMJIOS RĖMĖJŲ jaus metu padarė $684.00. Sa-

DR-JOS XII-to SEIMO NUTARIMAI,
kestis $23.00. Viso $707.00.

(Tųsa)
Korespondentės, p-nia (1. A- 

leliūnienė, p-lės S. Jurgaitė, 
E. Prosevičiūtė ir gi raporta
vo iš savo darbuotės.

Nutarimų ’ rast. perskaitė 
protokolų iš XI-to Seimo, ku
ris likosi vienbalsiai priimtas.

Skyrių raportai
1 skyr. Šv. Kryžiaus parap., 

Town of Lake įvyko 12-ka sus 
mų. Surengta 6 vakarai. Pa 
daryta $367.15. Narių turi 242 
užsimokėjusių. Amžinų narių 
24 ir garbės narių. Naujų na
rių prirašė 30 (per p-nių Stu- 
gienę) Jaunamečių skyr. na 
rių turi 150. Centro vakarie
nės bilietų parduota $5.00. Vi 
so $609.15.

2 skyr., Šv. Jurgio parap., ,25. Centro pik. bilietų parduo- 
Bridgeport — narių rėmėjų ta $12.00. Centro vakarienės
turi 210. Amžinų narių 15, ga
rbės narių 1. Naujų narių 63 
(p-nių Šaltenienė prirašė 32, 
p-nia Tamanauskienė 31). Jau 
namečių narių 15. Narių mo
kestis $186.55. Centro pik. bi
lietų parduota $35.50. Centroo 
vakarienės $20.00. Nuo vaka
ro $26.50. Vajaus pelnas $450.- 
74. Seimui auka $50.00. Gar
bės narys $25.00. Viso Amži
nas narys p-nas Poška $100,- 
00. Viso $894.29.

3 skyr., Šv. Mykolo parap., 
Nortli Side — narių mokestis 
$8.00. Iš Aurora, 111. (ten nė
ra skyriaus) $23.50. Centro 
pik. bilietų parduota $9.00. Ce-

■
•t G.i

JONAS NAJUS
mirė birželio 5, 1931 m. 3:30 
vai. po pietų, 37 metų am
žiaus. Kilo iš Tauragės Apskri
čio, Kaltinėnų I’urnp. . Vegrių 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 23 
metus.

Paliko ■dideliame nuliudime 
motinų Eloną po tėvais Sima- 
naitė, tėvų Jurgį, sūnų Jonų. 
dukterį Marijoną, seserį Kas
tanciją. Altaravičtenę, brolį 
Stanislovą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 31547 So. 
Union Avė. Laidotuvės įvyks 
seredoj, birželio 10, Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas į Šv. Jur
gio pur. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapines.

N uoširdžiat kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Tėvai, Valkai, Scmuo, Brolis Ir 

Giminės.
Laidotuvėms patąmauja grf.b 
Eudcikis, Tel. Yards 1741

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

'k, fei įįn

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų] 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

ntro vakarienės $12.00. Vaka
ro pelnas $77.85. Vajaus me
tu $60.00. Centro pik. padary
ta $40.W. Viso $239.35.

4 skyr., Visų šventų parap., 
Itoseland), — narių turi 122. 
Jaunamečių 47. Centro pik. bi
lietų parduota $37.00. Centro 
vakarienės $26.00. “Pantry 
party” aukų gauta $13.60. Ce
ntro “bunco” bilietų pard. 
$18.00. Skyr. “bunco”, su se
rijomis, $166.15. Narių mokes
tis $38.00. Vakaras, Sietinie
ms Seserims radio nupirkti 
$1487)0. Vajaus vakarienės 
$365.04. Viso $806.79.

5 skvr., Dievo Apveizdos 
parap., 18-tb Street — narių 
užsimokėjusių turi $72.00. Jau 
namečių $22.00. Naujų gavo

$16.60. Vajaus pelnas $386.00. 
Viso $495.70.

G skyr., Nek. Prasid. P. Šv. 
parap., Brighton Park — na
rių turi 173. Užsimokėjusių 
narių 103. Naujų gavo 30. Jau 
namečių 21. Amžinų narių 5. 
Garbės narių 3. Centro bilie
tų parduota “bunco” $12.90, 
mokyklos užbaigimo $16.00, pi
kniko $46.00, vakarienės $40, 
pik. prie baro $116.12. “Bun
co” lapkričio .mėli. $50.00. Va
karas vietiniems Seserims 
$80.00. Narių mokestis $103.00. 
Vajaus pelnas $370.00. Viso 
$833.12.

7 skyr., Šv. Petro ir l’ovi- 
jlo parap., West Pullman —
narių mokestis $26.75. Cent
ro pik. bilietų parduota $14.00. 
“Bnnco party” $15.00. Vaka
rienės $23.00. Vajaus pelnas 
$56.65. Per mokyklos vaiku
čius surinkta $74.90. Viso 
$210.30.

8 skyr., Gimimo P. Šv. pa
rap., Marąuette Manor — sus- 
mų įvyko 12. Narių rėmėjų 
turi 103. Amžinų narių 2. Nau 
jų narių prisirašė 37. Centro 
pik. bilietų parduota $4.50. 
Pik. padaryta $73.78. Centro 
“bunco” $4.50. Vakarienės 
$21.00. Skyriaus vakaras (vie
tiniems Seserims Radio nupir
kta) $100.00. Vajaus pelnas 
$201.70. Narių mokestis $105.- 
20. Amžina narė p-nia Atko- 
čifinienė $100.00. Viso $650.68.

9 skyr., Šv. Antano parap., 
Cicero, III. — narių rėmėjų 
tori 29. Amžinus narius 3. Va-

T

fe'

10 skyr., Aušros Vartų pa
rap., West Side — narių turi 
60. Jaunamečių 39. Įvyko 10 
sus-mų. Narių mokestis $29.00. 
Jaunamečių $6.25. Centro va
karienės bilietų parduota $14
50. Turėjo du “bunco par- na skirtingos nuo mūs jprastų 
ties”, padarė $59.34. Vajaus’10^ aPei^b Mišios gieda- 
pelnas $157.50. Viso $266.59.

21 skyr., Šv. Pranciškaus 
parap., Indiana Ilarbor, Ind. 
— turi 45 nares. Vajaus pel
nas $60.00. Mokyklos vaiku
čiai $42.00. Narių mokestis 
$45.20. Viso $147.20.

Seimo dalyviai

T0WN of LAKE — ginė
jų 1 skyr., J. Stugienė, P. 
Druktenienė, A. Knatanskai- 
tė, A. Mikolaitė, D. Meškienė. 
Jaunamečių: O. Račkauskaitė, 
P. Macikaitė, O. Mauraitė, C. 
Pilipavičiūtė, K. Stukonytė, 
II. Medeišytė, Didžiojo L. K. 
Vytauto dr., A. Mališauskas, 
J. Brazauskas, A. Stankus,.
Labd. Sųj. 1 kp., P. Dorša, apeigų mišiose, bus galima
N. Mauraitė, B. Kalvaitė, O. 
Kleinytė, E. Gedvilienė. Mo
terų Sųj. 21 kp., L. Račkaus
kienė, M. Paukštienė, O. Sriu- 
bienė, O. Vaznienė, N. P. Šv. 
Sodalieija, S. Navickaitė, A. 
Mažeikaitė, M. Laurinskaitė, 
P. Malakauskaitė, N. P. P. Šv. 
Moterų ir merg. dr., J. Sucil- 
la, A. Krasauskienė, E. Dos- 
kevičienė, V. Marmaskevičie- 
nė, M. Druktenienė, S. 'Žukau
skaitė. Apašt. Maldos dr., E. 
Benetienė, V. Jurgaitienė, M. 
Martušienė, V. Maurienė, J. 
Biknienė. Viso 8 dr. 39 dele
gatai.

BRIDGEPORT, — Rėmėjų 
2 skyr., M. Baturienė, M. Pe- 
traitienė, O. Alytienė, O. Lip- 
niekienė, B. Puplesienė, C. Pe- 
traitienė, S. Bučienė. Moterų 
Sųj. 1 kp., II. Nedvarienė, P. 
Balienė, O. Ručinskienė, P. 
Mikšienė. Šv. Petronėlės dr.,

GRABORIAI: AKIŲ GYDYTOJAI:
DENTISTAI

J. F. RADZIDS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš
dirby et ė e.

OFISAS
668 Weet 18 Street 
Telef. Canal 6174 
8KYRIUS: 8288 S. 
Haisted Street, Tel. 
Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų pataraavltnas 
visuomet Sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių. i

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 So. Marshfield Avenue 

TeL Boulevard 9277

A, PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel Virginia 1290 

Yards 1138
i į Chicago, UI.

draugas

SVARBU VISIEMS.

Už savaitės sulauksime 
brangaus svečio J. E. vys
kupo P. Būrio. Jis laikys Au
šros Vartų par. Chicago, III. 
iškilmingas Mišias Rytų ap
eigomis. Tos apeigos yra ga-

mos bažnytine slavų kalba. 
Liturginiai rūbai kitokie; ap
eigos — nematytos.

Kad lietuviai katalikai ga
lėtų susiorientauot, kų, kuni
gai gieda prie altoriaus laike 
tų Mišių, išleista labai gra
ži knygelė: “Mūsų Maldos Lo 
tynų ir Rytų apeigomis”. 
Turi '64 pusi., aptaisyta kie
tai, žaliu audeklu. Kaina 
25c. Galima jų gauti šimtais ir 
po mažiau “Draugo” knygy
ne 2334 S. Oakley Avė., Clii- 
cago, III.

Labai svarbu įsigyti šių 
knygutę, atydžiai jų perskai
tyt. Tada, dalyvaujant rytų

suprast, kų gieda ir kų vei
kia vyskupas ir kunigai prie 
altoriaus.

o
Šimtais imantiems duodame 

25% nuolaidų.

M. Zemliauskienė, S. Gricienė, 
B. Pipirienė, A. Antanavičie
nė. Amžino Raž. dr., P. Jan- 
čauskaitė, Šv. Onos dr., E. Jo
naitienė, F. Burbienė, J. Pu- 
kelienė. Tretininkų dr., O. Se- 
kleckienė. Apašt. Maldos dr., 
J. Garuckas. N. P. P. Šv. So
dalieija, A. Petrokaitė, A. Au- 
tikauskait'ė, M. Bogiūtė, V. 
Vaitkiūtė, S. Mikniūtė, S. Ur- 
biūtė, P. Pabaliūtė, P. Čer-
kauskaitė, K. Garuckaitė, S/ 
Mileriūtė, A. Čerkauskaitė, A. 
Rasniaitė. Viso 8 dr. 36 dele
gatai.

(Bus daugiau)

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2616

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, BĮ. 
Tel. Cicero 6927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

8319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUOAS
UBTUV1H GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WB8T 18 STREET

TeL Ronsevelt 7692

I. J. ZOLP
ORABORIUI IR LAIDOTUVIŲ 

VEDOJ AS

1650 West 46th St
4ltn ir Paalina 8ta 

Tol. BonMvard (Iii . 8411
NaltašlHo valandoje krel^Mo 

prie manta patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai Ir pigias 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

D A K T
Tol. Canal 4764

DR. A. BAČKOS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IK OBSTETRIKJLS
Gydo stulgias Ir chroniškas ligas 

▼yru. moterų ir valkų
DARO OPERACIJAS

Ligonius priims kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėllomie Ir seredomls tik 
iškaino susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO •

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1637 AVEST 51 STREET

Vai.: 3-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 8000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. AVOOD STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. ir 6:80 — 9 v. v.

Ofiso Tel. Cicero 49,
Namų Tel. Lawndale 1342

DR. A. T. KIN6
DENTISTAS 

4930 Wcst 18 St. Cicero, Iii. 
Gas ir X-ray 

Val.: 0-11:30: 1-5; 6:30-9 
Ned. ir Ser. po pietų pagal sutartį

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 80. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 6107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto: 
Nuo 4 iki 8 valandai vakar*

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory S687
Of. ir Res. Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
OF. 8133 8. HALSTED STRETT 
REZ. 6604 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.; 3-6 po piet Utarn. ir Subat 
8-0 vak. Šventadieniais pagal sutarti

DR. VAITUSH, OPT,

Lietuvis akių 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervnotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
te ir tolimą regystą.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau 
etas klaidas.

S pečiai e atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
karo. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 12 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tol. Tardo 1829

DR. G. SERNER
USTUVI8 AKIŲ BPE0IALI8TA8

Ofisas ir Akinių Dirblovl
756 West 35th St 
Kampa* Hatstad St. 

Valandoo: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Telefonas Grovehlll 8281

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.— 
4 ir 6:80 iki 8 vai. vakare. 

Beredonils nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedaliomis pagal sutartį.

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Hemlock 8700
Res. Tel. Prospect 0619

DR.B.ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Pitone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

TOL Canal 0822

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Loavltt St)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryta 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Boulovard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLADSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 1269

DR. GUSSEN
HĘTUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 19 v. ryto Iki 0 
vai. vakare

Nedėliomis pagal sutartį 
4847 W. 14 ST. Cicero, BL

Tel. Lafayette 6820
Rea. Grovehlll 2940

DR, J. A. PAUKŠTYS
DENTI8TA8 

X-Ray A Oas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlloį pagal sutarti

5

Ofiso Tel. Victory 4898
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomts ir šventadieniais 10-12

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠ
VoL: 2 iki ( po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Ava. J
Nedalioje pagal sutartį.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vah: 24 ir 7-9 vai. vakare

Ofiso Boulevard 6913
Res. Kenwood 6107

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTflD STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietą ir t iki 8 vai. vakare 
Ros. 3201 S. WALLACE STREET

OFISAI:
4901 — 14 St 2924 WS»hingtoa 
19-18. 1-4, 7-9 12-2, 4-4, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2460-2461 I

DR, S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Reeldenclja 

4719 West 12 PL 
Tel. Clcreo 2888

Nedėllomie
Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų

2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

DR. S, BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė.

Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak. 

Nedėlloj pagal sutartį

Tel. Canal 0267 Res. Trospeot 6411

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava. 

Valandos 11 ryto iki 3 po pietą
6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Telef. Wiimotte 195 arba 

Canal 1718
Valandos: 2 iki 4 p. p. PaMedėllais 

ir Kctvergais vakaro

DR. CHARLES SEGAL
PerkėlO savo ofisą po numeris

4729 80. ASHLAND AVI.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterą Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 8—4 po 

pietą: 7—8:20 vakare 
Nedėliomis 10 IKI 12 

Telef. Midway 2880

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994
Steaidenctįos TeL Plans 0806

VALANDOS:
Nuo II iki 12 dieną 
Nuo 1 iki S po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nodėl. nuo 16 Iki 12 dieną
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CHIC AG
FEDERACIJOS DARBUOTĖ me Kunigų Vienybės susirin

kime kun. L. Draugelis.

BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE CO, IR “DRAUGO” 
RADIO KONCERTŲ.

PAGERBIMO PUOTA.

Mėnesinis R. K. Federacijos 
Chicagos Apskrities susirin
kimas įvyko birželio 3, Auš- 
jos Vartų par. Atstovi) atsi
lankė nemažai, veik kiekviena 
kolonija buvo atstovaujama. 
Susirinkime aptarta keli ak
tualūs klausimai ir patiekta 

. eil6 pranešimų.

Fed. Cli. Apsk. pramato bū
tinų reikalų, rimtai susirūpinti 
ir griežtai užprotestuoti prieš 
tokius neteisėtos Lietuvos vy
riausybės darbus.

Kun. L. Draugelis, Aušros 
Vartų par. klebonas kvietė vi
sus atsilankyti į J. E. vysku
po P. Bučio. Rytų apeigomis

J. E. vyskupo P. Būčio pa-:pamaldas, kurios įvyks Auš-
gerbimui ir surengimui sutik
tuvių puotos komisijos pirm. 
L. Šimutis pranešė, jog J. E. 
atvyksta į Chicagų birželio 13 
d., o pagerbimo puota rengia
ma birželio 17 d. Stevens vieš
butyje. Komisija siuntinėja 
kvietimus laiškais taip-gi kvie

ros Vartų bažnyčioje, birželio 
14 d., 10:30 ryto.

P. Atkočiūnas, sekr.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Juozas Kaminskas, west- 
įsidietis vaikinas, vakar Auš- 

Č.ia ir per spaudų dalyvauti ros Vartų bažnyčioje užsaky- 
J. E. pagerbimo vakarienėje, tas su Eleonora Šiplaitė, mer-

Gerb. “Draugo” red.
Linkiu Jums ir Peoples 

Fumiture Co. viso labo už 
tokius gražius radio progra- 
mus.

Aš laukiu sekmadienio la
biau negu žmonės Lietuvoj 
Velykų.

Nėjęs j bažnyčių po pamal
dų skubu namo, kad nepra- 
leidus “Draugo” progrąmo, 
gražių dainų, kalbų, juokų. 
P. Giedraitis mano moteriai la 
bai patiko. Sako, kibą jis 
nuo Birštono (Mat, mano 
moteris nuo Birštono).

Po teisybei, turbūt, kurie 
“Draugo” ir Peoples Furni- 
ture Co. radio programoj dai

nuoja yra vilenskiniai, nuo Ne 
muno. Kiek dainų per radio 
girdėjau, tai aš visas moku. 
Tik da negirdėjau “Tykiai 
Nemunėlis teka”, ir “Močiu
tė kelki anksti rytelį”.

Aš tikiu, kad ir tas dainas 
išgirsiu per radio, nes tai dai
nos mano krašto, kurias aš 
girdėjau ir dainavau.

Kai prisėdu prie radio, tai 
ir verkiu, ir dainuoju. Rodos, 
kad esu savo krašte, Lietu
voj. *r

Linkiu “Draugo’’ red. ir 
Peoples Furniture Co. geros 
kloties biznyje.

Jonas Radzvila, 
Milwaukee, Wis.

Vietas patartina užsisakyti 
prieš birželio 10 d.

Paskaitos paminėjimui 40 
m. sukaktuvių enciklikos 
“Rerum Novarum” neįvyko, 
nes prelegentas negalėjo tų

gina šv. Agnietės parapijos.
X Šiandien vakare 7 vai.,

Aušros Vartų parapijos komi
tetų mėnesinis susirinkimas, 
kad pasiruošus prie parapijos 
pikniko ir J. E. vyskupo Bū-

IŠ DR-JOS ŠV. JONO 
EVANGELISTO.

PAGERBTUVĖS.

dienų dalyvauti. Paskaita a- <*io sutiktuvių, 
tidėta kitam laikui. X Iškalbingumo kontestan

Ryšy su Katalikų Bažnyčios Penktadienyje stojo Aušros 
persekiojimu, griovimu ir' VarhJ aštuntojo skyriaus ke- 
varžymus katalikiškojo veiki- turios mokinės: Alena Šaraitė, 
mo, draudimu organizuotis į Fidelija Jasnauskaitė, Mari- 
katalikiškas organizacijas. j°na ^itinaitė ir Juozapina 
Lietuvoje, Italijoje, Ispanijo- Sarkauskaitė. Visos puikiai 
je ir kitose šalyse, kun. K. buvo pasiruošusios. Mokyklos 
Matulaitis, L Šimutis, kun. ‘ atstov7bg taP° Pripažinta A. 
L. Draugelis, stud. Krekščiu- , Šarkaitei.
nas, O. Aleliunienė, A. Bace
vičius, B. Nenartonis, A. Pel- 
džius pasiūlė sumanymų —.
aptarti sekančius klausimus: Town of Lake. Gegužės 
1) Mes ir Katalikų Bažnyčios 22 diena Pripuola Šv. Elenos, 

^persekiojimas pasaulyj, 2) Pro8a surinkta pagerbimo 
Mes ir Lietuvos Kat. Bažny- j vakarėlis p. Elenai Rumšienei. 
čios persekiojimas. 3) Mes ir' Susirinko būrelis jos arti- 
Katalikiškas veikimas, taipgi n"> drauCT5 bav° viešnių net 
minėti enciklikos “Rerum No- ’s b’tų kolonijų. Tas rodo, 
varurn” 40 m. sukaktuves. ;kad P* Rupšienė ne vien 
Nuodugniai apkalbėjus šiuos'su .kolonij°s moterimis gra- 

evarbius klausimus, prieita sutartinai gyvena, bet 
prie nutarimo kreiptis ir pra-i^ur^ drau£ll ’r toliau.
Syti visų Clncagos klebonų,! Šeimininkėm pakvietus prie 
kad birželio 14 d. (arba kitų vakarienės, gėlėmis nudėtų 
dienų visose parapijose kartu) ^alų ir skoningai paruoštų
darytų paminėjimų su pritai- val«ilb vjena_ iš reaS^’ P- 
kintais pamokslais apie enci- Paukštienė, paaiškinus va- 
klikų prisiminant Katalikų karo tiks1^ Pakvietė J. Ce- 
Bažnyčios persekiojimų kaip Puben? vakarėliui vadovauti. 
Lietuvoj, taip ir visam pašau- Reikšta visų eilė sveikini- 
ly. O po pamaldų tuoj šaukti?1^’ bnk^mV. Kalbėjo kun. 
masinį susirinkimų ir išnešti Linkus, sveikino L. Rač- 
persekiotojams protestų. kauskienė, buvusi M. Sųjun-

gos Centro vice-pirm., daug
Fed. Chicagos Apskričio jVeįĮ<Usi. 21 kp.; dabartinė M. 

prašymų suteiks artimiausia- Sujungus Centro vice-pirm; ir 
« it a u p x ■ is i a “Moterų Dirvos” redaktorė p.
PRANEŠIMA Si S- Sakalienė, R.. Maziliaus-

________ kienė, M. Sųjungos Direktorių
. J. E. vysk. P. Būdys atvyk- Pir™-> P- J- Volterienė, 1 kp.

Dievo Apveizdos Parap. —
Draugija šv. Jono Evangelis
to laikė mėnesinį susirinkimų 
gegužės 31 d. parap. mokyk
los kambary.

Susirinkimų atidarė pirm. 
J. Blankus malda. Nutarimus 
pereito susirinkimo perskaitė 
rašt. J. Grišius.

Ligoniai, kurie pasveiko ir 
išmokėta pašelpa: J. Dimša, 
J. Staselis, M. Čerkauskienė, 
o K. Ivanauskis dar tebeser
ga, jau 17 savaičių kai turi su
laužytų kojų, kų padarė plėši
kai.

Pranešta, kad mirė a. a. J. 
Zubris. Pasirodė, kad jis jau 
buvo išskirtas iš draugijas; 9 
mėn. kaip nemokėta. Nors na
miškiai buvo atsišaukę į drau
gijų, bet dr-ja nieko negalė
jo gelbėti.

Narys Martinkus pranešė, 
kad jo moteris mirė. 9 d. bal. 
Visi nariai turi sumokėti po 
50c.

Skaityta laiškas nuo L. 
Vyčių Chic. Apskr. Draugija 
kviečiama dalyvauti Vyčių 
Dienoje, 4 d. liepos, Wauke- 
gane. Laiškas priimtas su pa
dėka. Katrie nariai turi savo 
automobilius, galės važiuoti 
kartu su jaunimu. O katrie 
neturi, tai užsirašykite pas

vietinę Vyčių kuopų. Bus pa
samdyti busai ir visi gražiau
siai nuvažiuos.

Nutarta surengti šeiminiškų 
išvažiavimų liepos mėnesy. Iš
rinkta komitetas vietai suras
ti.

Iš Federacijos vietinio sky- 
rio pranešimų darė atstovas, 
kad viskas gražiai veikiama. 
Laukiama J. E. vyskupo Bū
čio.

Iš Labd. Sų-gos vietinės
kuopos pranešimo nebuvo.
Atstovas nebuvęs susirinki-
me.h I’ >•

Nutarta pasiųsti laiškas a. 
a. Urbonavičio moteriai į 
Lietuvų. Jau metai kai pini
gai pasiųsti, o nuo jos ne
gauta atsakymas, ar pinigus 
priėmė, ar ne, (“Drauge” bu
vo paskelbta, kad; pinigai pri
imti).

Town of Lake. — Geg. 31 
d. pp. Jono ir Anelės Kinči- 
nų namuose įvyko ypatingai 
graži pagerbtuvių puota. Mat, 
tų dienų išpuolė ponios Kin- 
činienės vardo diena.

Pasveikinti ir palinkėti p. 
Kinčinienei ilgiausių metų, 
susirinko gražus būrys aukš
tų svečių, Jų tarpe buvo J. 
M. pralotas M. L. Krušas, 
gerb. kun. A. Skripko, gerb. 
kun. A. Dexnis, gerb. kun. A. 
Martinkus, Dr. ir ponia Ra
kauskai, pp. Mališauskai, pp. 
St. Paukščiai, įžymūs šios ko
lonijos biznieriai, p. Lauri- 
nienė, p-lė Katauskaitė, p. V. 
Daukša, Šv. Kryžiaus parap. 
vargonininkas ir J. Olšaus
kas.

Gerb. svočiai buvo labai 
nuoširdžiai priimti ir pavai
šinti tiesiog karališka vaka
rienė, laikė kurios, linkėdami 
p. Kinčinienei ilgiausių me
tų, svečiai įpynė gražių, nuo
širdžių sveikinimo kalbų.

Pp. Kinčinai yra stambūs 
šioj kolonijoj biznieriai. Tei
singumas, priimumas, nuolan
kumas, vietiniams ir visuome
niniams reikalams nuoširdūs 
darbai aiškiai atsispindi jų 
gyvenime ir todėl, kaip biz
nyje taip ir socijaliam gyve
nime, vainikuoja juos didžiau
sias pasisekimas. Aišku, kad 
ne kas kitas, kaip tik šios 
gražios pp. Kinčinų ypatybės 
davė progos juos arčiau pa

žinti ir pamėgti ir šių pager
btuvių puotos aukštiems sve
čiams, kurie atsilankė pareik
šti pagarbos darbščiai ir pa
vyzdingai katalikiškos šeimos 
narei, minint □<* savo vardo 
dienų.

Kaimynas.

VEIKIAMA KIEK GALIMA

Lukšiai (Šakių apsk.). “Pa
vasario” kuopos narių gau
siam susirinkime gegužės mn. 
3 d. nutarta: šiais metais Lu
kšiuose surengti pavasarinin
kų kongresėlį, j kurį kviesti 
visas apylinkės kuopas. Į,kon-

.gresėlio komitetų išrinkta: 
kun. J. Skirkevičius, V. Ger- 
džiūnns ir Pr. Liūdžiūtė. Stei
giama sporto sekcija ir pava
sarininkų choras.

Greitu laiku surengs vaka
rų. Dramos sekcija veikia ge
rai.

Kuopos Dvasios Vadas ir 
pirmininkas kun. J. Skirkevi
čius t. teisme nubaustas 2ČX> 
litų mokėt arba dvi savaites 
arešto, Vilkaviškio komen
danto jam uždrausta susirin
kimuose kalbėti ir paskaitas 
laikvti. “š.”

ĮVAIRŪS PARDAVIMAI
NEPIRK RAKANDŲ

Iki nepamatysi 5 kamb. gražius 
rakandus 2 kaurai, lejnpos, elektros 
radio, kurtinai ir tt. Jauna pora tu- ; 
ri tuoj parduot. Vartoti tik 11 sa
vaičių; galima ir skyrium.

6328 8o. Mozart Street t________________ _________________
| Roominf houae 12 kamb. Iftren- 
duoti, Rendos |«5. Pifrlat 109 W.

1 Elm St. arti Clark._______________________ I
Dėžių dirbtuvė siūlo malkų po 84 <

už vežimų.
Tards 5055

Barbecue stand, geras biznis, arti 
mokyklos, pigiai, 4450. 5132 Bel-
rrtont avė. Kreiptis po 2 vai. po 
pietų.

Dunbar Lunch Truck, pop eorB, 
sandvičiai, kendės. Wm. Hendry. 
4620 S- St. Louls Avė.

Grocernė Ir Del. 3 gyv. kamb. užp. 
Rendos 935, ISvažluoJam Europon. 
Už pusę kainos. 1447 Clyboum Avė.

Grocernė ir saldainių krautuvė. 
Pigiai parduosim. 1004 W. 1S St.

Pardavmlui kontraktas 94,000, po 
980 mėn. Kitas kontraktas 92,800 po 
975 mėn. NumuStm 25%. Tel. Foreat 
2408.

REAL ESTATE

AUTOMOBILIAI

da.
Susirinkimas baigtas mal

Juozas Blankas.
ii; •

R. ANŪRELIUNAS
(Marąuetie Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių Ir sida
brinių daiktų, vė 
llauslos mados ra
dio. planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8884

WILLYS KNIGHT 
WILLYS6 IR 0

Taipgi didelis paetrlnlclmaa vartotų 
karų už labai mažą kainą. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės J 
mus. Taisymo akyčių veda gerai pa
tyręs mekanlkaa J. MENZOR.
White Sox Motor Sales
A. Jankaitis, J. Bagdonas, pardavėjai 

S. Rumcltaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Tards 0«99

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo. Širdingai 

praSau atsilankyti ir pamatyti nau
jus 1981 NASH automobilius su vė
liausios mados automatlSkals įtai
symais, sport Royal tekiniais Ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip galt {rengti už tokias 
prieinamas kalnas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenne

Lafayette 2082

NAMAS ANT PARDAVIMO
Labai gražioje vietoje, prie 

pat Lietuvių bažnyčios. Kam
pinis lotas 150x50 ft. Namas 
dar naujas dviejų šeimynų. 
Ant kampo dar galima staty
ti didelį namų. Savininkas į 
trumpę laikų turi išvažiuoti 
ant ūkės. Pasiskubinkite, nes 
turi būti greitai parduotas, ir 
pasinauduokite gera progų. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

K. J. VALIULIS 
611 Lincoln Avenne

Rockford, UI.
Phone Forest 8491

ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI:

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųžles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODICTS 

Olselis Šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4144 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVING 

Local & Long Distance' Retnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Tards 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
51

Mes permufuojame pianus, 
fomičius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Skolinam Pinigus
Nslmam komiso nuo 950 iki 9*00 
žtk departmenta| yra po valstijos 

priežiūrą

Taipgi paskolos ant pirmų morgičių

1. NAMON FINANGE GO.
6755 S. WESTEBN AVĖ.

sta | Chicagų birželio 13 d., 
Ta proga Chicagos Federaci
jos Apskritys, birželio 17 d. 
7 vai. vakare, Stevens vieš
butyje rengia Jo Ekscelencijai

veikėja, p. B. Bartkienė, p-lė 
Bartkaitė, M. Sudeikįenė, S. 
Paukštienė, A. Kinčinienė, U. 
Laurinienė, M. Paugienė.

Ant galo pakviesta pati p.
pagerbi m n puotų. Norintieji Rumsienė dėkojo visom už 
šioj puotoje dalyvauti, prašo- 8rftžus linkėjimus, už dovanų, 
me usakyti sau vietas Iš (įteikta aukso šmotas
anksto. Rezervacijos turi būti didumo),
paduotos nevėliau birželio 13 Ponai Ramiai yra pavyz- 
dienų. Įžanga į puotų $3.00 as- dinK> žmonės, remiu visus kil- 
meniui. Užsisakantieji vietas, n’UR darbus.
prašome prisiųsti čekį ar mo- Elena Rumsienė priklauso 
ney orderį vardu: Rev. Dr. C. prie kelių idėjinių organiza- 
Matnlaitia, 2334 So. Oakley rijų ir randa laiko jotos nuo- 
Ave., Chicago, UI. širdžiai pasidarbuoti.

Kvietimo Komisija,
Paul P. Baltutis.
Kun. Dr. K. Matulaitis,
Dr. A. Rakauskas,

Linkime p. Rumšienei svei
katos ir toliau darbuotis Tau
tai ir Bažnyčiai.

Svečias.

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI '

Ir
Baigiantiems Mokyklų 

Dovanos

Mm užlaikome geriausių dal- 
mentlnlų žiedų dėl sutartuvių — 
engagement Turime gratalualų 
laikrodžių. karolių, fontanlntų 
plunksnų, burkžtlnų — gintarų— 
žodžiu sakant, turime visokių 
visokiausių dalykų, kurie yra tin
kami pirkti kaipo dovanoe bai
giantiems mokyklų. Musų kainos 
dabar yra specialiai nupigintos. 
Naudokitės proga!

Taipgi taisome laikrodžius pri
einama kaina. Musų darbas ga
rantuotas.

JUOZAS A. RIZGEN 
3313 8. Hslsted St.

Telef. Boulevard 9941

Phone Vlrglnla 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATTMO KONTRAK- 

TORIU8
4556 S. ROCKWELL ST.

! M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 8524

Telef. Republlo 4224

W.BENECKAS
Pentuoju, popieruoju, grei- 

nuoju. Senų varnišių nuimu 
nuo visų medžių, šaukit

Lafayette 7554

NAMŲ SAVININKAMS
Popieruoju ir malevoju kam
barius. Darbų atlieku pigiai ir 
gerai. Turiu keletu didelių 
sieninės popieros knygų, ku
rias pristatau į namus išsi
rinkti. Už rolę 7c. ir aukščiau. 
Atsišaukit laišku ar asmeniš
kai.

K. ANDRRJUNAS
1337 So. 50 Ot. Cicero, IU.

D. GRICIUS
GENERALI8 KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo rhažlauslo Iki didžiausio. 
Kainos prlelnasniauslos.
2462 WEST 69th STREET

M YU8ZKA ~

Plumbing & Heating
Kaipo Hetuvlą lietuviams patas 

nauslu kuogertausta
4426 So. Westera Avė

Tel. Lafayette 8227

Parsiduoda 1 flatų namas, 6 katnb. 
mod., garo apžtld., ąžuolo trinias 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
2 flatu. 11,000 {mokėt. Likusi leng
vais liknok. 1422 So. 61 avė. Sv. An
tano par. Cicero.

Homevoode, arti I. C. 8 kamb. 
mod. namaą lotas 75x248, 97,200,
mažai (mokėti, Sav. 1843 E. Maple 
Rd. Homeuood, III.

Evanston, mod. 4 kamb. plytų 
namas Ir gar., gera vieta, mainys į 
$1,000 cash Ir jūsų lotą ar vasar- 
namj 93.500 vertėe. Rąžyk 1722 
Oreenwood Blvd. Evanston, III.

2 flatų namas, 4-4, 2 karų gar. 
medlnią lota. 37 H, Indep. 4194, 3032 
No. Whlpplo St.

| Reik parduot 5 kamb. plytų bung. 
i furn. >11., uždarytas porčlus, gera 
tranap. 94,750 arba 97.000 su forn. 
2717 Wesl«y Avė. Benryn.

Forcloeure pardavimas, 2 flatų 
plytų namas, 4-4, fura. i.. 2 karų 
gar., lotas 17x140, buvo 94,760, da
bar 94.800, 9224 Dauplln avė. arti 
Cott Grovą Tel. Vlnc. 1242.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčiame pinigus Lietu

von pažtu | dvi savaites, tele
gramų | dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų Unijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome (galiojimus Ir visus 

legallžkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgičių.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuožlrdžtu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
ToL Tards 4669 .

I

OERA PROGA 
4 dideli kamb., belsm., atikas, Ity- 

mo >11., lotas 45x125, pigiai, lžva- 
žiuojam, 5225 So. Kenneth Avė. '_____ 1

Namas Rlver Forest. puikus ap- 
talsymas, kamp., 6 mlegfc., 2 maud. 
k. v. i., aliejaus ž., t karų t. gar. 
Parodysim msitarą. Foreat 2409.

flapos Telef. 
Hemlock 2897

Namų Telef. 
Republlo 5998

JOHNYERKES
Plumbing 4k Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos 
2422 WEST S9th STREET

Pardavimui ar mainui naujas 4 
kamb. plytų bung. 6464 Eddy St.

! “ toras BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas 

po 6 kambarius. Vėliausi įtai
symai. Vertas $16,500. Bus 
parduota pigiai, arba pri
ims morgičius ar lotų į mai
nų. Namas randasi arti Mar- 
quetto Parko.

Į TeL Republic 5551

$$$ DOLLAR SAVINOS, 
BUILDING & LOAN 

ASS'N $$$
“LIETUVIŲ 8PULKA”

4812 So. Westem Avenne 
Įmokėti pinigai ant knygučių 

neža nemažlaus kaip, 4% ant 
pareikalavimo 4% J metus.

Pradėklt tauplntl pinigus da
bar saugiai Ir pelningai.
K. J. Macke (Mačiukas) 

Spulkos sekretorius Ir Vie
las Notaras (Notary Public). 

Padarom pirkimo, pardavimo,
skolinimo notas, Ūsus, kontrak
tus ir kitus HgalIAkus dokumen
tus atsargiai Ir pigiai.

Apdraudžlam (Insurance) na- 
mua fornlčlus, stiklus Ir au- 
Uonoblllus tvlrčlausioee Kom
panijose.

Kviečiam persitikrinti.




